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Innledning; 
Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten HK Eidsberg ønsker å tilby spillere, trenere, 

dommere, ledere og foresatte. 

Planen skal være førende for styret og klubbens utvalg i det daglige arbeidet. Planen skal også være 

retningsgivende for trenere og ledere på alle nivåer i HK Eidsberg. 

Handlingsplanen vedtas på årsmøtet, og gjelder for tre år. Den kan evalueres og vurderes underveis, 

men kan bare endres av et nytt årsmøte. 

 

Visjon; 
MANGFOLD – MORO – MESTRING 

 

Motto; 
Flest mulig – lengst mulig 

 

Overordnede målsettinger; 
# HK Eidsberg skal være en møteplass der medlemmene kan bygge relasjoner på tvers av alder, 

kjønn, ferdighet og skolekrets i trygge omgivelser. 

# Klubben skal søke å ha et sportslig tilbud til alle fra minihåndball til seniornivå.  

# Klubben skal legge til rette for at flest mulig skal spille håndball lengst mulig. 

# HK Eidsberg skal gi håndballglede gjennom fokus på individuelle ferdigheter og samspill. 

# Gi minnerike opplevelser gjennom mangfold, mestring og moro med sportslige og sosiale 

ferdigheter. 

# Ta samfunnsansvar ved å bidra til fysisk aktivitet blant kommunenes beboere, sunne holdninger og 

en ren idrett uten tobakk, alkohol, narkotika eller doping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Grunnleggende verdier; 
HK Eidsberg bygger sine verdier på Norges Håndballforbunds verdier som er; 

 

Begeistring;  

For klubbens posisjon og samfunns-oppgaver. 

For andres innsats for klubben. 

I egen utøvelse av oppgaver for HK Eidsberg 

 

Innsatsvilje; 

I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for klubben som tillitsvalg, ansatt, trener, utøver og 

dommer. 

 

Respekt; 

For klubbens lover, regler, vedtak, handlingsplan og beslutninger. 

For hverandre som medlemmer, utøvere, trenere, dommere og ledere. 

For hverandres meninger og synspunkter. 

 

Fair Play; 

I utøvelsen av spillet. 

Som publikummer i hallen 

I utøvelsen av alt arbeid for klubben. 

 

Klubbens verdier danner grunnlaget for valgene vi gjør og hvordan vi opptrer i HK Eidsberg. 

Styret skal legge til rette for at verdiene implementeres i klubbens arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Spillerutvikling; 
Spillerne; 

Målet for alle alderstrinn er å utvikle individuelle ferdigheter og samspill innad i laget. Lagsmiljøene 

er spillernes primære utviklingsarena. Klubben skal tilby aldersinndelt spillerutvikling, og spillerne 

skal tilhøre det alderstrinnet fødselsåret tilsier. 

 

HK Eidsberg anser det som utviklende, motiverende og inspirerende at spillere får muligheten til å 

hospitere hos eldre lagmiljøer. Det vil også gi sosiale gevinster.  

Klubben skal tilby hospitering fra G/J 10. Begrepet hospitering omfatter treninger med eldre lagsmiljø 

fra 10 år, og deltakelse på treninger og kamper for enkeltspillere fra 10 år. 

Utvelgelsen av spillere skjer i samarbeid mellom trenerne i de aktuelle lagsmiljøene.  

Hospitering skal komme i tillegg til treninger i eget lagsmiljø.  

  

I tillegg til ovennevnte spillerutviklingstiltak kommer NHF og Region Øst sine tilbud.  

 

Rammer og retningslinjer for spillerutvikling utarbeides av sportslig utvalg i henhold til vedtatt 

handlingsplan. 

  

Sammenslåing av lag;  

Sportslig utvalg vil foran hver sesong vurdere eventuell sammenslåing av lagsmiljøer. Ved en slik 

vurdering skal det legges vekt på trenings og spilltilbud, utnyttelse av treningstid og klubbens 

sportslige plan. 

  

Deltakelse i turneringer; 

Klubben deltar årlig på en felles turnering på våren. Turneringen er obligatorisk for alle lagsmiljøene. 

Her skal det være hovedfokus på det sosiale. Det forutsettes at alle spillere på alle lag kan bo 

sammen og spise sammen. 

I tillegg til fellesturneringen betaler klubben for to turneringer til i løpet av sesongen. Fortrinnsvis i 

august/september med tanke på sesongforberedelser.  

  

Deltakelse i turneringer i utlandet skal skje i henhold til NHF/Region Østs til enhver tid gjeldende 

regler.  

 

 

 

Merknad [CH1]: Klubben skal ha 
hospitering fra G/J 11. Begrepet 
hospitering omfatter treninger med eldre 
lagsmiljø fra 11 år, og deltakelse på 
treninger og kamper for enkeltspillere fra 
12 år. 
 



 

 

 
  

Rekruttering; 

Klubben skal ved behov utarbeide en rekrutteringsplan. 

 

HK Eidsberg skal tilby minihåndball hver eneste sesong for utøvere fra fylte 6 år. Minihåndballen skal 

gjelde for barn som fyller 6, 7 og 8 år inneværende kalenderår.  Disse kan ved behov deles i to eller 

tre grupper sett ut fra antall og fødselsår. 

Målet er å skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i håndballferdigheter 

gjennom allsidig trening. 

Det skal være fokus på lek med ball og utvikling av forståelsen av å spille på lag. 

Minihåndballen har en trening per uke. 

 

Håndballskolen; 

HK Eidsberg har som mål å tilby håndballskoler hver sesong.  

Håndballskolen skal først og fremst gi et sportslig tilbud til spillere fra G/J 06 til og med G/J 13. 

Håndballskolen skal også være en rekruteringsarene til vår idrett. Den skal gi et ekstra tilbud til 

klubbens utøvere, motivere og inspirere til økt sportslig og sosial utvikling. 

 

Lagene; 
Jenter/Gutter 09-10-11; 

# Klubben har som mål å stille to lag i alle jenteklasser, og ett i alle gutteklasser. 

# I klassene 09 og 10 år bør det trenes minimum 2,0 time per uke. Fra 11 år bør det økes til minimum 

3,0 timer per uke. Dette er ikke nødvendigvis bare i hall. 

# Treningene skal ha fokus på at alle skal med. Det gjennomføres lek med ball, utvikling av 

individuelle ferdigheter og det sosiale miljøet. Med individuell ferdighet menes fokus på kast og 

mottak av ball. http://www.handball.no/p1.asp?p=20002 

# I samtlige kamper skal alle som er tatt ut til å være med spille like mye. Alle skal få prøve seg i 

forskjellige posisjoner på banen. Spillere som ikke ønsker det skal ikke settes i mål. 

# Lagene skal delta på minimum to turneringer per sesong. Klubbens felles «vårturnering» er 

obligatorisk for alle. 

# Spillere fra 10 år kan ved enkelte anledninger hospitere i årsklassen over. 

# Det skal gjennomføres minimum to sosiale samlinger i løpet av sesongen. 

 

 

 

 

 

Merknad [CH2]: Klubben skal utarbeide 
en rekrutteringsplan i løpet av sesongen 
2014-2015. 
 

Merknad [CH3]: Håndballskolen skal 
først og fremst gi et sportslig tilbud til 
spillere fra G/J 09 til og med G/J 15 

Merknad [CH4]: Nytt punkt 

Merknad [CH5]: # Spillere på 11 år kan 
ved enkelte anledninger hospitere opp på 
trening med J/G12. 
 

http://www.handball.no/p1.asp?p=20002


 

 

 
 

Jenter/Gutter 12-13-14; 

# Klubben har som mål å stille to lag i alle jenteklasser, og ett i alle gutteklasser. 

# I klassene 12 og 13 år bør det trenes minimum 4,0 time per uke. Fra 14 år bør det økes til minimum 

5,0 timer per uke. Dette er ikke nødvendigvis bare i hall. 

# Treningene skal ha fokus på utvikling av individuelle ferdigheter og det sosiale miljøet. Det er et mål 

at alle spillere skal kunne beherske minimum to posisjoner på banen. Samtlige lag i disse klassene 

skal tilstrebe at 40 prosent av all trening er å betegne som fysisk trening. 

http://www.handball.no/p1.asp?p=28750 

Med individuell ferdighet menes grunnleggende fysikk til å spille håndball, kast og grep – i fart og 

skuddavvikling mot mål. 

# I samtlige kamper skal alle som er tatt ut til å være med få spilletid. Spilletiden påvirkes av 

treningsoppmøte, treningsinnsats, sportslige ferdigheter og holdninger. 

# Lagene skal delta på minimum to turneringer per sesong. Klubbens felles «vårturnering» er 

obligatorisk for alle. Det kan gjøres unntak av sportslige grunner. Sportslig gruppe tar endelig 

avgjørelse basert på innstilling fra lagsmiljø. 

# Spillere i disse klassene kan hospitere opp, og spille enkelte kamper i en årsklasse over. 

# Det skal gjennomføres minimum to sosiale samlinger i løpet av sesongen. 

 

Jenter/Gutter 15-16-17-18; 

# Klubben har som mål å stille minimum ett lag i alle jenteklasser, og ett i alle gutteklasser. 

# Det er et mål at disse lagene hører hjemme på nivå 1. 

#Klubben ønsker å delta i nasjonale serier fra klasse 16 år. 

# I disse klassene skal det trenes minimum 6,0 time per uke. Dette er ikke nødvendigvis bare i hall. 

# Treningene skal ha fokus på utvikling av individuelle ferdigheter og samspill innad i laget. I tillegg 

skal det sosiale miljøet prioriteres. 40 prosent av all trening skal være fysisk trening. 

Med individuell ferdighet menes god fysikk for håndball, kast og grep i stor fart, utvikling av finter, 

samarbeid mellom posisjoner på banen og minimum to avslutningsteknikker fra posisjon. 

http://www.handball.no/p1.asp?p=27924&WT.svl=LogoH 

# I samtlige kamper skal alle som er tatt ut til å være med få spilletid. Spilletiden påvirkes av 

treningsoppmøte, treningsinnsats, sportslige ferdigheter og holdninger. 

# Lagene skal delta på minimum tre turneringer per sesong. Klubbens felles «vårturnering» er 

obligatorisk for alle. Det kan gjøres unntak av sportslige grunner. Sportslig gruppe tar endelig 

avgjørelse basert på innstilling fra lagsmiljø. 

# Spillere i disse klassene kan hospitere opp, og spille enkelte kamper i en årsklasse over. 

# Det skal gjennomføres minimum to sosiale samlinger i løpet av sesongen. 

 

 

Merknad [CH6]: Nytt punkt 

Merknad [CH7]: Nytt punkt 

Merknad [CH8]: Nytt punkt 

Merknad [CH9]: Nytt punkt 

http://www.handball.no/p1.asp?p=28750
http://www.handball.no/p1.asp?p=27924&WT.svl=LogoH


 

 

 

 

 

 
 

Senior; 

# HK Eidsberg har som langsiktig mål å stille to lag i både dame og herreklassen. 

# HK Eidsberg har som langsiktig mål å være den beste klubben på seniornivå i Indre Østfold. 

 

Trenerne; 
Gode trenere er avgjørende for at klubben kan utvikle seg videre. Rekruteringen av nye trenere pågår 

hele tiden. HK Eidsberg ønsker å budsjettere med midler til trenerutdanning hver eneste sesong. 

Trenere med ambisjoner skal gis muligheten til videreutvikling. 

 

# Klubben skal drive systematisk opplæring, oppfølging og utvikling av alle trenere. 

# Klubben skal sørge for minimum to trenere til alle lag. 

# Klubbens skal ha klare retningslinjer på hvordan trenerteamene skal organiseres. 

# Alle trenere skal være på plass til lagene senest 15. mai. 

# Alle trenere kan forvente at det lages en kontrakt mellom trener og klubb. 

# Alle trenerne skal opptre etter klubbens visjon, motto, verdier og mål. 

# Klubben skal arrangere minimum tre interne trenerkurs/samlinger per sesong. 

# Klubben skal ha godt skolerte trenere med håndballfaglig kompetanse / erfaring. 

# Klubben skal arrangere minimum to sosiale treff for trenerne i løpet av en sesong. 

# Trenerne skal velge en representant til klubbens sportslige utvalg. Velges på årsmøte.  

 

Dommerne; 
Dommerutvikling skal være en naturlig del av klubbens arbeid.  

 

# Klubben skal ha en dommerkontakt. Denne skal være medlem av sportslig utvalg. 

# Klubben skal drive systematisk opplæring, oppfølging og utvikling av dommere og 

barnekampveiledere. 

# Klubben skal til enhver tid forholde seg til NHF` s og Region Øst krav om dommerkvote. 

# Alle klubbens kvotedommere skal være på plass senest 1. april. 

# Klubben skal legge til rette for gode sosiale relasjoner mellom dommerne. 

# Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens visjon, motto, verdier og mål. 

 

 

 

Merknad [CH10]: # HK Eidsberg har 
som langsiktig mål å stille to lag i både 
dame og herreklassen. 
Ett lag på minimum nivå fire (3. divisjon) og 
ett «trim lag» på nivå seks (5. divisjon) 
# Lagene på høyeste nivå skal trene 
minimum 6,0 timer per uke. 
# HK Eidsberg skal være den beste klubben 
på seniornivå i Indre Østfold. 
# Lagene skal i størst mulig grad bestå av 
spillere fra Eidsberg primært og Indre 
Østfold sekundert.  
 



 

 

 
 

Sportslig utvalg; 

 
# Klubbens årsmøte skal velge et sportslig utvalg. Dette skal bestå av en sportslig leder, som er fast 

medlem av klubbens styre, en dommerkontakt, en representant fra trenerne pluss ytterligere 

minimum ett medlem. 

# Sportslig leder bringer utvalgets saker inn for styret. Utvalget innstiller vedtak til styret. 

# Sportslig utvalg bør utarbeide en sesongplan for kommende sportslige planer. 

# Sportslig utvalg legger til rette for gode sosiale relasjoner mellom trenere, dommere, styret og 

utvalget. 

# Samtlige av utvalgets medlemmer skal opptre etter klubbens visjon, motto, verdier og mål. 

 


